
Kwaliteit: Kernwaarde NCA
Kwaliteit is een belangrijke kernwaarde van de NCA. 
Lidmaatschap van de NCA is daarom uitsluitend mogelijk indien men 
een door de European Council on Chiropracti c Educati on (ECCE) of 
de Counsils of Chiropracti c Educati on Internati onal (CCEI) erkende 
opleiding heeft  voltooid en voldoet aan de eisen voor bij- en 
nascholing. Deze en overige kwaliteitseisen worden gecontroleerd 
door een onafh ankelijk registrati eorgaan, 
de Sti chti ng Chiropracti e Nederland (SCN).

Accreditati e: Uitsluitend aan het werk met een 
erkende opleiding

In Nederland bestaat vooralsnog geen opleiding tot chiropractor. 
Tot op heden volgen Nederlandse chiropractoren hun opleiding aan 
universiteiten in het buitenland, voornamelijk in 
Groot-Britt annië. NCA leden mogen hun beroep in Nederland 
uitsluitend uitoefenen als ze een door de European Council on 
Chiropracti c Educati on (ECCE) of Councils on Chiropracti c 
Educati on Internati onal (CCEI) erkende opleiding hebben genoten. 
Het is daarom van belang dat de universitaire opleidingen zijn 
geaccrediteerd door de ECCE, de CCEI (wereldwijd) en de European 
Associati on for Quality Assurance in Higher Educati on (ENQA) (in 
Europa).

De NCA chiropractor is universitair geschoold

De NCA chiropractor heeft  een volti jdse, gespecialiseerde, 
internati onale universitaire opleiding van vijf jaar gevolgd. Tijdens 
deze opleiding vergaart de chiropractor zowel theoreti sche kennis als 
prakti sche en klinische vaardigheden om klachten te kunnen 
beoordelen en behandelen. Naast specifi eke, chiropracti sche 
methodes is de chiropractor uitvoerig geschoold in o.a. algemene 
diagnosti ek, röntgendiagnosti ek en de functi onele analyse van het 
bewegingsapparaat. 
Daarnaast wordt de chiropractor opgeleid om te herkennen of 
klachten buiten zijn specialisme vallen, zodat hij de pati ënt in 
dergelijke gevallen naar de juiste deskundige kan doorverwijzen.

Erkende opleiding, stagejaar en bij- en nascholing
Na voltooiing van de studie wordt de graad Master of Chiropracti c 
verleend. Eenmaal terug in Nederland moet een NCA chiropractor 
een volledig jaar onder begeleiding van een ervaren chiropractor 
prakti jkervaring opdoen, voordat men zelfstandig een eigen 
prakti jk mag starten.

Bij- en nascholing, registrati e en behoud licenti e
Chiropracti e is een wetenschappelijk georiënteerd beroep, waarin 
onderzoek en bewijsvoering hoog in het vaandel staan. Zoals elk 
beroep in de zorg is ook chiropracti e constant in ontwikkeling. 
De verplichte bij- en nascholing van de NCA chiropractor maakt 
onderdeel uit van dit ontwikkelingsproces.
Ieder NCA lid dient geregistreerd te zijn in het kwaliteitsregister van 
de Sti chti ng Chiropracti e Nederland (SCN). Een van de registrati e-
eisen is het behalen van studiepunten (bij- en nascholingspunten) 
met een minimum van tenminste 150 studiepunten per vijf jaar.
Voor het behoud van hun licenti e moeten chiropractoren aan deze 
kwaliteitseisen voldoen.

Chiropracti e en opleiding, 
wet- en regelgeving

Universitaire opleiding in Nederland

De NCA  streeft  in de nabije toekomst naar de realisati e van een 
universitaire opleiding tot chiropractor in Nederland. Tot die ti jd stu-
deren chiropracti e studenten op erkende opleidingen in het buiten-
land. Binnen de NCA wordt doorlopend gewerkt aan de 
ontwikkeling van ‘kwalitati ef hoogstaande zorg’. Wett elijk gezien valt 
chiropracti e in Nederland nu onder de alternati eve 
geneeswijzen en is ’chiropractor’ geen beschermde ti tel. Het ontbre-
ken van een Nederlandse opleiding is één van de grootste struikel-
blokken voor toetreding tot de wet BIG en het daarmee 
realiseren van een reguliere status. Andersom is de alternati eve 
status van chiropracti e een obstakel voor het realiseren van een 
opleiding, hetgeen een lasti ge vicieuze cirkel vormt. 

Europese opleidingen
Op dit moment kent Europa negen opleidingen tot 
chiropractor. Twee van deze opleidingen zijn ondergebracht bij 
medische faculteiten (Denemarken en Zwitserland). 
De overigen zijn geaffi  lieerd met lokale universiteiten. 
Voorbeelden zijn: Anglo-European College of Chiropracti c met 
University of Bournemouth en Welsh Insti tute of Chiropracti c met 
Glamorgan University. De ECU heeft  veel te maken gehad met het 
ontwikkelen en realiseren van deze erkende opleidingen. 

Chiropracti e internati onaal

Chiropracti e in Europa
Chiropractoren zijn bijna overal in Europa te vinden. Verreweg de 
meeste landen zijn lid van de European Chiropractors’ Union (ECU), 
de overkoepelende organisati e waarvan momenteel 22 landen lid 
zijn. Onderdeel van de ECU is de EAC, de European Academy of 
Chiropracti c, de academische tak van de ECU, waar iedere NCA 
chiropractor automati sch lid van is.
De ECU heeft  drie primaire doeleinden: het sti muleren van 
wetgeving, opleidingen en onderzoek.

Wet- en regelgeving, ti telbescherming
Er bestaan grote verschillen in regelgeving binnen de verschillende 
landen. Chiropracti e is in veel landen een wett elijk erkend beroep en 
onderdeel van de reguliere geneeskunde. 
In Nederland is chiropracti e tot nu toe niet wett elijk erkend en de 
ti tel van ‘chiropractor’ niet beschermd. 

Tot de landen waar chiropracti e een erkende status heeft , behoren 
onder andere Amerika, Engeland, Zwitserland, België, Italië, 
Noorwegen, Zweden en Denemarken. 
Chiropractoren in Denemarken en Noorwegen hebben al meer dan 
twinti g jaar ti telbescherming en worden gerekend tot de reguliere 
gezondheidszorg. Studenten chiropracti e studeren in deze landen 
samen met studenten geneeskunde en interacti e tussen de twee 
groepen is een heel natuurlijk gevolg. Chiropractoren mogen daar 
zelfstandig doorverwijzen voor onder andere röntgenonderzoek, 
echo, MRI en CT. Chiropractoren hebben zitti  ng in medische 
adviesgroepen op gemeentelijk en provinciaal niveau en in 
Noorwegen zijn ze bevoegd om pati ënten ziek te melden. 
In andere landen is er nauwelijks wett elijke controle, erkenning of 
beroepsbescherming en is chiropracti e een relati ef onbekend begrip. 

Chiropracti e mondiaal
Ook buiten Europa bestaan grote verschillen in de positi e van chiro-
practoren. Het overkoepelend orgaan is de World Federati on of Chiro-
practi c (WFC). Deze organisati e is gezeteld in Toronto en bestaat uit 
88 ledenlanden van Afghanistan tot Zimbabwe. De WFC wordt sinds 
1997 door de Wereld Gezondheids Organisati e (WHO) erkend als een 
Non-Governmental Organizati on.



Een NCA chiropractor die in Nederland aan het werk wil, moet zich 
registreren bij de Sti chti ng Chiropracti e Nederland (SCN) en aan hun 
eisen voldoen. De SCN is verantwoordelijk voor de controle van deze 
eisen bij geregistreerde chiropractoren. 
Geregistreerden staan ingeschreven in het SCN kwaliteitsregister. De 
voorwaarden voor inschrijving in het kwaliteitsregister SCN zijn 
gebaseerd op kwaliteitsverbetering en een beroepsmati g 
life-long-learning.

De kwaliteitseisen

• Een afgeronde opleiding aan een ECCE- of CCEI-geaccrediteerde 
    opleiding.
• Voldoende beheersing van de Nederlandse taal, niveau B1
    (vier onderdelen) en A2 (één onderdeel).
• Een door de SCN erkend GEP examen met succes hebben afgesloten
• Minimaal acht uur per week werkzaam zijn als chiropractor.
• Werkzaam in een prakti jk die voldoet aan de prakti jkinrichti ngseisen 
    van de SCN.
• Behalen van minimaal 150 bij- en nascholingspunten per vijf jaar.

GEP- of stagejaar

Een pas afgestudeerde chiropractor, die minder dan twee jaar werk-
ervaring heeft  als chiropractor en gaat werken in een land dat bij de 
ECU (European Chiropractors’ Union)  is aangesloten, is verplicht na 
de studie het Graduate Educati on Programme (GEP) te doorlopen. 
In dit programma loopt de afgestudeerde chiropractor een jaar lang 
stage bij een ervaren chiropractor in het betreff ende land. 

NEN rapport

Om de kwaliteitsgaranti e nog verder te verbeteren, heeft  de ECU 
besloten een offi  ciële Europese norm (NEN- EN 16224) voor
chiropracti sche zorgverlening vast te leggen. 
Die norm is vanaf juli 2012 offi  cieel van kracht in 31 Europese lan-
den, leden van het European Committ ee on Standardisati on (ECS).

Klacht en tuchtrecht

De NCA kent een eigen klachtencommissie, voorgezeten door een 
jurist, die klachten van pati ënten in behandeling neemt.
Er is tevens een klacht- en tuchtraad ondergebracht bij de SCN. Het 
reglement en de procedure van de NCA klachtencommissie zijn te 
verkrijgen bij het secretariaat van de NCA. Ook kunt u deze inzien op 
de website van de NCA:

 www.nca.nl/pati enten/klachtenprocedure/.

Transparanti e: werken volgens dezelfde 
standaarden als de wet BIG

In Nederland is chiropracti e nog steeds een vrij beroep, dat valt 
onder de noemer ‘alternati eve of complementaire geneeskunde’. 
Tot op heden is het beroep niet offi  cieel door de overheid 
gereguleerd en erkend. 
Met de oprichti ng van de SCN in 2001 doet de beroepsgroep er 
alles aan om conform de gestelde eisen van de wet BIG te werken. 
Kwaliteitseisen zijn nauwkeurig omschreven en vastgelegd, waardoor 
chiropracti e transparant is voor de  pati ënt en andere belang-
hebbenden.
De NCA chiropractor staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van 
de Sti chti ng Chiropracti e Nederland (SCN). Dit betekent dat hij aan 
strenge kwaliteitseisen voldoet. 
Op het gebied van opleiding, bij- en nascholing, wetenschappelijk 
onderzoek, veiligheid en eff ecti viteit en de inrichti ng van zijn prakti jk 
voldoet hij aan de hoogste nati onale en internati onale kwaliteits-
standaard voor chiropracti sche zorg. 

Kwaliteitseisen en transparanti e

Scan de QR code met uw 
mobiel, met de QR app


